
 Program setkání  ČSOP – 7. - 9. 9.2018 

 

Pátek 7. 9. 
Od 14 hodin příjezd do kempu Sedmihorky, registrace účastníků, ubytování 
cca od 15:00 začátek přednášek, současně program pro děti, večer možnost posezení 
v restauraci nebo u ohně 
 
Přednášky: 
15:00 - 16:00 CHKO Český ráj- nejstarší chráněné území na území České republiky  
Představení naší nejstarší Chráněné krajinné oblasti, povídání o nejzajímavějších místech 
CHKO, o jeho skalních městech, údolích, orchideových loukách, rybnících a o problematice 
jejich ochrany. 
(zástupce Správy CHKO Český ráj, konkrétní osoba je v jednání) 
 
16:00 – 17:00 Český ráj – Globální geopark UNESCO 
Široká škála geologických fenoménů, paleontologických, mineralogických i archeologických 
lokalit, přírodní zajímavosti i řada historických památek, to vše se skrývá pod pojmem 
Geopark Český ráj. Území bylo opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala 
sopečná činnost. Od roku 2015 je Geopark Český ráj zařazen do prestižní sítě geoparků pod 
značkou UNESCO. 
(Ing. Blanka Nedvědická, předsedkyně Geoparku Český ráj, o.p.s)   
 
16:00- 18:00 program „Za zvířátky do ohrádky“ a „Mazlíci a havěť“ pro děti – seznámení se 
zvířátky na malé zvířecí farmě (Bc. Andrea Stárková, Středisko ekologické výchovy Český ráj) 
 
17:00 - 18:30 Sopky Českého ráje – přednáška a prezentace o vulkanické činnosti na území 
Geoparku Český ráj. Nejnovější informace z posledních výzkumů vulkanologů o sopečné 
činnosti a sopkách Českého ráje. (RNDr. Vladislav Rapprich, Česká geologická služba) 
 
18:30- 19:00 Slavnostní zahájení 
 
19:00 - 20:00 večeře 
 
20:00 – 23:00 – posezení o ohně či v restauraci, volná zábava 
 
21:00 – „Proč ta sova tolik houkala“- večerní výprava za houkáním sov do skalního města - 
vhodné pro celou rodinu (Bc. Andrea Stárková, Středisko ekologické výchovy Český ráj) 
 

Sobota 8.9. 
 
7:30-8:30 – snídaně 



 
EXKURZE: 
09:00 – 14:00 Historie Hruboskalského skalního města a jeho archeologické nálezy 
Pěší exkurse do Hruboskalska zaměřená na historii osídlení Hruboskalského skalního města a 
jeho důkazy (doložení) v podobě archeologických nálezů. Účastníci navštíví mimo jiné skalní 
bradlo Čertova ruka, místo významného pravěkého osídlení a další zajímavé lokality. 
(RNDr. Jan Prostředník, Muzeum Českého ráje v Turnově) 
 
9:00 – 14:30 Mineralogická exkurze Českého ráje 
Kombinovaná (pěší chůze /vlak) poměrně fyzicky náročnější exkurze do oblasti Cidlinského 
hřebenu věnovaná prvohornímu vulkanizmu a jeho produktům – českorajským 
polodrahokamům. Exkurze je z části realizována vlakem.  
(Vítek Preisler a Pavel Barták, Z.O. ČSOP Bukovina) 
 
9:00 – 17:00 Za květenou Podtroseckých údolí  
Celodenní botanická exkurse. Účastníci se vypraví vlakem do Borku pod Troskami. Odtud se 
vydají okolo Rokytnického rybníku údolím k rybníku Vidlák a na stejnojmenné rašeliniště. 
V Podtroseckých údolích uvidí zdejší druhově pestré mokřadní louky. Údolím Čertoryje pak 
projdou k arboretu u zámku Hrubá skála, kde se seznámí se zdejšími zajímavostmi a po 
prohlídce sejdou zpět do kempu Sedmihorky.  
(RNDr. Daniela Vacková, Správa CHKO Český ráj) 
 
10:30 – 17:00 Dům přírody Českého ráje  
Nenáročná exkurse vlakem do návštěvnického centra CHKO Český ráj, Domu přírody 
v Dolánkách u Turnova. Na účastníky zde čeká komentovaná prohlídka zdejší exposice 
představující to nejcennější z přírody a krajiny Českého ráje. Možnost návštěvy Dlaskova 
statku – národopisná exposice muzea Českého ráje.  
 (RNDr. Lenka Šoltysová, Agentura ochrany přírody a krajina, Praha) 
 
Doprovodný program: 
17:00 – 18:30 „Vnímáme přírodu všemi smysly“ – zážitkový program pro děti (Bc. Andrea 
Stárková, Středisko ekologické výchovy Český ráj) 
 
18:00 – 21:00 Podvečerní odchyty ptáků na lokalitě Libuňka 
Ukázka odchytu ptáků na blízké lokalitě Mokřad  Libuňky mezi ornitology vyhlášené velkým 
počtem pozorovaných chráněných druhů ptáků (Mgr. Vojtěch Šťastný, Z.O.ČSOP Bukovina) 

 
19:00-20:00 - večeře 
 
20:00 – 23:00 - táborák s hraním a zpíváním, posezení v restauraci s živou hudbou 
 
 

Neděle 9.9. 
 
8:00-9:00 - snídaně 
10:00 – 14:00 Příhrazské skály – (sraz na parkovišti v obci Dneboh, doprava z kempu 
vlastními auty) 



Středně náročná trasa zavede účastníky do rezervace Příhrazské skály. Věnovat se bude 

zejména pískovcovému fenoménu zdejších skal, jeho vzniku, jeho nejdůležitějším jevům 

(sesuvy, skalní rozsedání, tvorba skalních věží apod.) Trasa vycházky zavede účastníky do 

Drábských světniček, na Píčův statek a na Klamornu.  Návrat zpět na parkoviště. (Ing. Jan 

Mertlík, Sdružení Český ráj) 

 


